
Protinávrhy akcionáře Ing. René Holečka k valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace 

Trutnov, a.s., svolané na 30. 5. 2016. 

 

Obracíme se na Vás v zastoupení pana Ing. René Holečka, narozeného dne 28. 7. 1966 (dále jen 

„RH“), který je akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. IČ: 601 087 11, se 

sídlem: Trutnov, Revoluční 19, PSČ 541 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložce 1006 (dále jen „VAKTU“) s podílem cca 6,2% na základním 

kapitálu VAKTU. 

K valné hromadě společnosti VAKTU svolané na 30. 5. 2016 od 10:00 v přiměřené lhůtě před konáním 

valné hromady uplatňujeme následující protinávrhy: 

K bodu 5. pořadu valné hromady „Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2015 a 

návrhu na rozdělení zisku za rok “ uplatňujeme následující protinávrh: 

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2015. Valná hromada schvaluje následující 

rozdělení zisku a to: dosažený zisk 16 404 121,80 Kč po zdanění bude převeden na účet 

Nerozděleného zisku minulých let. 

Zařazení na program valné hromady – Bod č. 10. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií podle ustanovení 

§ 301 odst. 1 písm. a) zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev v platném 

znění. 

Návrh usnesení – Valná hromada schvaluje nabývání vlastních kmenových akcií na majitele 

v zaknihované podobě, společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., za těchto podmínek: 

- nejvyšší množství akcií, které může společnost nabýt je 50 000 ks akcií na majitele (slovy: padesát 
tisíc kusů) o nominální hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) 

- doba, po kterou může společnost akcie nabývat, na základě pověření valné hromady, činí 12 měsíců 

- nejnižší cena, za níž může společnost nabýt jednu akcii, činí 750,- Kč (slovy: sedm set padesát korun 
českých) 

- nejvyšší cena, za níž může společnost nabýt jednu akcii, činí 1 100,- Kč (slovy: jeden tisíc sto korun 
českých) 

- konkrétní cenu ve výše uvedeném rozsahu určí představenstvo s přihlédnutím k aktuální tržní ceně 
akcií v obchodním systému RM-Systém. 

K bodu 6. pořadu valné hromady „Volba členů orgánu společnosti“ uplatňujeme následující 

protinávrh: 

„Valná hromada volí s účinností ke dni konání valné hromady do funkce člena dozorčí rady paní Janu 

Růžičkovou, datum narození 24. 11. 1972 bytem Janáčkova 943/5, Olomouc, PSČ 779 00.“ 

Žádáme o oznámení těchto protinávrhů v souladu s § 362 ZOK, a jejich zařazení k projednání na valné 

hromadě.   


